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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพยหลักทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพยหลัก ที่ใชในการประกอบธุรกิจ ของบริษัทประกอบดวย ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ ตนทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ตนทุนการพัฒนาที่ดิน และที่ดินรอการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 อุปกรณ - สุทธิ
อุปกรณ-สุทธิ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2557 มีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเทากับ
11.11 ลานบาท และ 13.72 ลานบาทตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

รายการ

กรรมสิทธิ์

มูลคาสุทธิตามบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วันที่ 31 มีนาคม 2557

ภาระผูกพัน

อุปกรณสํานักงาน

เจาของ

0.51

1.96

ไมมี

เครื่องตกแตงสํานักงาน

เจาของ

0.01

2.63

ไมมี

อุปกรณคอมพิวเตอร

เจาของ

0.85

0.92

ไมมี

ยานพาหนะ

เจาของ

0.01

0.01

ไมมี

อุปกรณสํานักงานขาย

เจาของ

3.07

2.99

ไมมี

เจาของ

-

0.02

ไมมี

เจาของ

1.03

0.98

ไมมี

เจาของ

5.57

4.21

ไมมี

11.11

13.72

อุปกรณคอมพิวเตอร
สํานักงานขาย
เครื่องตกแตงสํานักงานขาย
สํานักงานขาย
รวมมูลคาสุทธิตามบัญชี
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5.1.2 ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีมูลคาสุทธิตามบัญชีในงบการเงินเทากับ 1,625.67 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1

ริชพารค@บางซอนสเตชั่น

3-3-21.5

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
120.43 ลบ.

2

เลอริช รัชดา-สุทธิสาร

0-2-14.3

10.15 ลบ.

26.99. ลบ./1

15 ต.ค. 56

3

เลอริช พระราม 3

2-1-4.4

147.08 ลบ.

269.19 ลบ./1

15 ต.ค. 56

4

ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ

3-0-64.6

746.12 ลบ.

606.20 ลบ./2

15 ต.ค. 56

5

เดอะริชบิซโฮม สุขมุ วิท 105

13-2-88

334.14 ลบ.

410.90 ลบ./2

15 ต.ค. 56

6

เลอริช@อารียสเตชั่น

0-2-0

-

53.50 ลบ./3

14 มี.ค. 56

7

ริชพารค@เจาพระยา

2-0-86

116.69 ลบ./7

88.60 ลบ./4

3 มิ.ย. 56

8

เดอะริชวิลล ราชพฤกษ

19-2-59.6

151.07 ลบ./8

120.80 ลบ./5

15 ต.ค.56

1,625.67 ลบ.

1,805.15 ลบ.

ลําดับ

ชื่อโครงการ

รวมทั้งสิ้น

พื้นที่(ไร)

ราคาประเมิน

วันที่ประเมิน

282.97 ลบ. /1

15 ต.ค. 56

ลักษณะ
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์
เจาของ จดจํานองเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินไดรับวงเงินรวม
จํานวน 837.74 ลบ.
เจาของ จดจํานองเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินไดรับวงเงินรวม
จํานวน 87.61 ลบ.
เจาของ จดจํานองเพิ่มหลักทรัพยเปนประกันหองชุดกับสถาบันการเงิน
รวมกับโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่นวงเงินรวมจํานวน
837.74 ลบ.
เจาของ จดจํานองเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินไดรับวงเงินรวม
จํานวน 938.10 ลบ.
เจาของ จดจํานองเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินไดรับวงเงินรวม
จํานวน 536 ลบ.
เจาของ ไมมี
เจาของ/6
เจาของ

จดจํานองเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินไดรับวงเงินรวม
จํานวน 725.89 ลบ.
จดจํานองเปนหลักประกันกับสถาบันการเงินไดรับวงเงินรวม
จํานวน 393.36 ลบ.

หมายเหตุ : /1 ประเมินราคาโดย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยประเมินมูลคา
สินทรัพยดวยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
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/2 ประเมินราคาโดย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยประเมินมูลคา
สินทรัพยดวยวิธีมูลคาคงเหลือ
/3 ประเมินราคาโดย บจก.ไชนีส ไทย แอพไพรซอล ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยประเมินมูลคาสินทรัพยดวย
วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
/4 ประเมินราคาโดย บจก.โกร เอสทิเมชั่น ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยประเมินมูลคาสินทรัพยดวยวิธีการ
เปรียบเทียบขอมูลตลาด
/5 ประเมินราคาโดย บจก.เอเจนซี่ ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยประเมินมูลคา
สินทรัพยดวยวิธีตนทุน (Cost Approach)
/6 บริษัทไดทําการซื้อที่ดินและไดโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
/7 ราคาประเมินที่ต่ํากวามูลคาตามบัญชีเนื่องจาก ณ วันที่ประเมินราคาทรัพยสิน ทรัพยสินดังกลาวยังไมมีการสรางสิ่งปลูกสรางใดๆทัง้ สิ้น ซึง่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 โครงการดังกลาวไดมีการเริ่มพัฒนาจึงเกิด
การบันทึกบัญชีเขาไปในมูลคาตามบัญชี
/8 ราคาประเมินทีต่ ่ํากวามูลคาตามบัญชีเนื่องจาก ณ วันที่ประเมินราคาทรัพยสิน ทรัพยสินดังกลาวยังไมมีการสรางสิ่งปลูกสรางใดๆทัง้ สิ้น รวมทั้งมีการบันทึกบัญชีคาถมที่ดิน และคาพัฒนาโครงการเขาไปใน
มูลคาตามบัญชี

5.1.3 เงินมัดจําคาที่ดิน
งวดสามเดือน ของป 2557 บริษัทไดมีการจายเงินมัดจําคาที่ดินมูลคา 48.34 ลานบาท โดยที่ดินดังกลาวอยูในระหวางการประเมินราคาทรัพยสิน และกําหนดรับโอนกรรมสิทธิ์ในเดือน
สิงหาคม 2557 เมื่อจายชําระครบถวน
ลําดับ
1

ชื่อโครงการ
เดอะริช@สาธร-ตากสิน

พื้นที่(ไร)

มูลคาตามบัญชี

ราคาประเมิน

วันที่ประเมิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

3-0-118.42

48,336,000

รอการประเมิน

รอการประเมิน

-

-
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5.2 สินทรัพยไมมีตวั ตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีสินทรัพยไมมีตัวตนที่ใช
ในการประกอบธุรกิจในงบการเงินเทากับ 1.01 ลานบาทและ 0.89 ลานบาทตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท

มูลคาสุทธิตามบัญชี
รายการ
โปรแกรมบัญชี

31 ธันวาคม 2556
1.01

31 มีนาคม 2557
0.89

5.3 สรุปสาระสําคัญสัญญาอื่นที่เกี่ยวของ
5.3.1 สัญญาเชาและบริการสิ่งปลูกสราง
บริษัทไดเชาพื้นที่สํานักงานซึ่งใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญจํานวน 1 ฉบับ โดยมีสรุปรายละเอียดของสัญญาเชา ดังนี้
5.3.1.1 สัญญาเชา
คูสัญญา
สถานที่เชา

:
:
:

ระยะเวลา
:
อัตราคาเชา
:
เงื่อนไขการตอสัญญา :

5.3.1.2 สัญญาบริการ
คูสัญญา
สถานที่ใหบริการ

:
:
:

ระยะเวลา
:
อัตราคาบริการ
:
เงื่อนไขการตอสัญญา :

บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด (“ผูใหเชา”) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) (“ผูเชา”)
พื้ น ที่ ใ นอาคารอรรถบู ร ณ บริ เ วณห อ งเลขที่ 701 ชั้ น 7 ซึ่ ง ตั้ ง อยู ที่ 667/15
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ มีพื้นที่ใชสอยรวม
ประมาณ 541.67 ตารางเมตร
3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560
คาเชาสถานที่ จํานวน 75,884 บาทตอเดือน
หากบริษัทมีความประสงคจะเชาสถานที่เชาตอไปหลังจากครบกําหนดเวลาการเชา
บริษัทจะตองแจงความประสงคใหผูใหเชาทราบเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยาง
นอย 120 วัน และคูสัญญาจะตองเจรจาตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชากันใหมใหแลวเสร็จ
กอนครบกําหนดอายุการเชาไมนอยกวา 30 วัน
บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด (“ผูใหบริการ”) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน) (“ผูรับบริการ”)
พื้ น ที่ ใ นอาคารอรรถบู ร ณ บริ เ วณห อ งเลขที่ 701 ชั้ น 7 ซึ่ ง ตั้ ง อยู ที่ 667/15
ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ มีพื้นที่ใชสอยรวม
ประมาณ 541.67 ตารางเมตร
3 ป ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560
คาบริการและเงินประกัน จํานวน 60,857 บาทตอเดือน
สัญญาบริการจะสิ้นสุดลงเมื่อครบอายุสัญญาเชาพื้นที่ในอาคารอรรถบูรณ โดยสัญญา
บริการจะมีผลตลอดระยะเวลาที่สัญญาเชามีผลใชบังคับอยู
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5.3.2 สัญญากอสราง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีสัญญากอสรางที่ยังไมสิ้นสุดสัญญาและมีมูลคาเกินกวา 10 ลานบาทขึ้นไป ดังนี้
โครงการ
ริชพารค@เจาพระยา

ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ

เดอะริช บิซโฮม สุขุมวิท 105

สัญญา/คูสัญญา
สัญญาวาจางเหมากอสรางงานโครงสราง
บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
บจก.พรพระนคร (“ผูรับจาง”)
สัญญาวาจางเหมากอสรางงานโครงสราง
บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
บจก.ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) (“ผูรับจาง”)
สัญญาวาจางเหมากอสรางงานโครงสราง
บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
บจก.ธีรรัตนวรรณคอนสตรัคชั่น (“ผูรับจาง”)

อายุสัญญา
วันที่ 20 มีนาคม 2557 ถึง
วันที่ 20 ตุลาคม 2558
วันที่ 20 เมษายน 2556 ถึง
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
วันที่ 15 มกราคม 2557 ถึง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

คาตอบแทน/เงื่อนไขการจายคาตอบแทน
คากอสรางรวม 637.37 ลานบาท
กรณีงานแลวเสร็จหลังจากวันที่สัญญาระบุไว ผูรับจางจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเงิน 637,373 บาทตอวัน
(รอยละ 0.1 ของคากอสราง)
คากอสรางรวม 665.20 ลานบาท
กรณีงานแลวเสร็จหลังจากวันที่สัญญาระบุไว ผูรับจางจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเงิน 665,197 บาทตอวัน
(รอยละ 0.1 ของคากอสราง) แตสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของราคางานตามสัญญา
คากอสรางทาวเฮาส 3 ชั้น จํานวน 6 หลัง รวม 8.28 ลานบาท
กรณีงานแลวเสร็จหลังจากวันที่สัญญาระบุไว ผูรับจางจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเงิน 8,280 บาทตอวัน
(รอยละ 0.1 ของคากอสราง) แตสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของราคางานตามสัญญา

5.3.3 สัญญาจางบริหารงานกอสราง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีสัญญาจางบริหารงานกอสราง ดังนี้
โครงการ
ริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ

ริชพารค@เจาพระยา

คูสัญญา/ขอบเขตของงาน
สัญญาวาจางบริหารงานกอสราง
บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
บจก.เค.ซี.เอส. แอนด แอสโซซิเอทส (“ผูรับ
จาง”)
สัญญาวาจางบริหารงานกอสราง
บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
บจก.อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียรส
(“ผูรับจาง”)

อายุสัญญา

คาตอบแทน/เงื่อนไขการจายคาตอบแทน

วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึง
วันที่ 1 ธันวาคม 2557

คาตอบแทนแบบเหมารวมคิดเปนเงินทั้งสิ้น 10,298,750 บาท แบงชําระเปนรายเดือน

วันที่ 15 มีนาคม 2557 ถึง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

คาตอบแทนแบบเหมารวมคิดเปนเงินทั้งสิ้น 11,716,500 บาท แบงชําระเปนรายเดือน

สวนที่ 2 หนาที่ 46

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

5.3.4 สัญญาจางที่ปรึกษาจัดทํารายงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีสัญญาที่ปรึกษา ดังนี้
โครงการ
โครงการเดอะริช@สาธร-ตาก
สิน (อยูระหวางการออกแบบ
โครงการ)

สัญญา/คูสัญญา

อายุสัญญา

สัญญาวาจางที่ปรึกษาจัดทํารายงาน การวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 (“ผูวาจาง”)
บจก. กรีนเนอร คอนซัลแทนท (“ผูรับจาง”)

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 ถึง
วันที่ 30 ตุลาคม 2557

สวนที่ 2 หนาที่ 47

คาตอบแทน/เงื่อนไขการจายคาตอบแทน
คาตอบแทนแบบเหมารวมคิดเปนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

